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Prohlášení starosty k výsledku voleb do zastupitelstva obce Lipová
Vážení spoluobčané,

dovolte mi Vám poděkovat, že jste přišli k volbám a zvolili jste si své
zastupitele. Jsme velmi rádi, že i v této nelehké době přišlo zhruba
60 % voličů a ukázali jste, že Vám není lhostejné, jakým způsobem
se bude obec dále rozvíjet. Je mi velkou ctí, že jsem byl na úvodním
zasedání dne 12. 10. 2022 jednohlasně znovu zvolen starostou
obce do svého pátého funkčního období. Ač se nám mnoho věcí

povedlo, jsem si vědom, že jsou věci, které dokončené zatím
nejsou. Pevně věřím, že se nám povedou dokončit a zrealizují se
i některé nové projekty. Máme před sebou spoustu práce. Pro obec
chceme všichni udělat maximum a nadále jí rozvíjet ve všech
směrech.
Pokud budete mít něco na srdci, neváhejte se obrátit na zvolené
zastupitele obce, a i na mě, jako na starostu. Děkuji za Vaši důvěru.

Pavel Svoboda, starosta obce
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Vyúčtování za stočné se bude uzavírat v měsíci lednu 2023. Žádáme
hlavně rekreanty, kteří v zimních měsících nejezdí do Lipové,
aby zapsali stav vodoměru před posledním odjezdem. Stav
vodoměru (nejlépe formou fotografie) je možné nahlásit na OÚ
osobně nebo zaslat na e-mail info@lipova.cz.
V případě výměny vodoměru firmou Severočeské vodovody

a kanalizace a.s., předejte kopii protokolu o výměně na OÚ osobně
nebo zašlete na e-mail info@lipova.cz . Tento protokol je důležitý
podklad pro vyúčtování za stočné za rok 2022.
Více informací: 731 583 637 paní Weisgerberová.
Děkujeme

Vyúčtování stočného za rok 2022

Pravidelný přehled poplatků a plateb na rok 2022
Pozor, u některých plateb byl změněn variabilní symbol.
Poplatky je možné uhradit bankovním převodem na účet obce Lipová č. 213100291/0300, nebo osobně na OÚ.

Ke každé platbě prosím uveďte do textu jméno.
Při změně výše záloh během roku, prosíme informujte zaměstnance obecního úřadu.
Děkujeme.

druh poplatku variabilní symbol částka frekvence platby

odpady 1345 + č.p. podle objemu nádoby (výpočet v "Ohlášení") 1 / rok

bioodpad 1345 + č.p. 200 Kč / nádoba 120 litrů, 400 Kč / nádoba 240 litrů 1 / rok

stočné 2321 + č.p. dle dohody s paní Weisgerberovou

poplatek za psa 1341 + č.p. 150 Kč 1 / rok

poplatek za psa 1341 + č.p. 50 Kč / důchodci 1 / rok

pronájem pozemku 2131 + č.p. dáno smlouvou 1 / rok

pronájem obecních bytů 3612+č.p.+číslo bytu dáno smlouvou 1 / měsíc

Obecní rozhlas
Hlášení obecním rozhlasem si můžete přehrát na telefonním čísle
+ 420 607 014 586, kde je okamžitě nahráno každé hlášení,
které proběhne a bude Vám přehráno přímo do telefonu.
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KULTURA

18. 11. od 16.00 do 20.00 hodin se v podstávkovém domě bude
konat Vánoční tvoření. Výroba věnců, svícnů a zdobení vánoční
baňky. Detailní informace budou na plakátech.

Rozsvícení vánočního stromu proběhne v sobotu 26. 11. od 16.00
hodin na návsi. Program bude upřesněn na plakátech.

Rozsvícení vánočního stromu

Vánoční tvoření
------------------------------------------------------------------------------------------------

15.10.2022 jsme přijali pozvání od Spolku seniorů Lipová na oslavu
dne seniorů na sál Restaurace U Pytláka. Zapojili jsme se i do pečící
výzvy „Kdo umí, ten peče“ a napekli jsme kremrole a makový
zákusek. Celá akce se nám moc líbila, občerstvení bylo výborné,
tančili jsme a dokonce jsme vyhráli i v tombole.
Moc děkujeme za pozvání.

Mgr. Miroslava Hoštičková
ředitelka Domova důchodců Lipová

DOMOV DŮCHODCŮ LIPOVÁ
------------------------------------------------------------------------------------------------
Říjen v Domově důchodců Lipová
Pravý podzim už dorazil, a tak jsme vyměnili naši květinovou
výzdobu na oknech – muškáty za vřesy. Bylo zrovna moc hezké
počasí, tak nám to šlo pěkně od ruky. Truhlíky jsme doplnili o malé
dřevěné dýně, které jsme sami vyráběli.
Protože 1.října se každoročně slaví Mezinárodní den seniorů, i my
jsme se připojili k oslavám. Nejprve jsme se účastnili akce pro
seniory, kterou pořádalo město Rumburk v Kulturním domě
Střelnice. Užili jsme si hudbu i tanec a bylo to moc příjemné
odpoledne.

Příspěvky za OÚ, kulturu a IC Pavel Svoboda a Michala Kršňáková



4

ŘÍJEN 2022

ZŠ A MŠ LIPOVÁ

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
Mezinárodní den přátelství
Dne 27. září proběhl ve škole první projektový den v souvislosti
s probíhajícím Mezinárodním dnem přátelství.
V rámci projektového dne se každá třída účastnila svého vlastního
speciálního programu, který pro ně vytvořily třídní učitelky
a asistentky.
V průběhu celého dne probíhaly aktivity zaměřené na posílení
vzájemných pozitivních vztahů ve třídě a mezi žáky celé školy.
Žáci mateřské školy společně vytvořili pavučinu přátelství. Žáci
první a třetí třídy vytvořili strom přátelství z obrysů vlastních rukou.

Žáci druhé a páté třídy si užívali dramatickou lekci, při které si
zkoušeli mnoho modelových situací ze života s přáteli i bez přátel,
s kterými by se mohli setkat. A žáci čtvrté třídy se zapojili
do skupinových aktivit, které posilují vzájemné vztahy ve třídě.
Všichni si vzájemné společné aktivity užili, o čemž vypovídají
i přiložené fotografie.

Mgr. Bc. Michaela Maule

SPOLEK SENIORŮ LIPOVÁ

Sezení Spolku seniorů Lipová se uskuteční v úterý 8. 11. 2022
od 15.00 hod. v podstávkovém domě.

Technika tečkování se uskuteční v pátek 18. 11. 2022 od 9.00 hod.
V minulém vydání Lipovských novin jsmemylně uvedli, že je konání
v neděli. Připraveno bude pro 15 osob/bez poplatku.

Setkání v podstávkovém domě Technika tečkování
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Nové knihy v knihovně
V průběhu měsíce října bylo do knihovny z metodického střediska
ve Varnsdorfu dovezeny nové publikace.

Některé z nich jsou níže ve fotonabídce.

KNIHOVNA LIPOVÁ
------------------------------------------------------------------------------------------------
Novinky v knihovně

Dne 3. 10. 2022 proběhlo v Severočeské vědecké knihovně v Ústí
nad Labem vyhlášení soutěže Knihovník Ústeckého kraje 2022.
Ocenění se uděluje již od roku 2015 knihovníkům a knihovnicím ve
veřejným knihovnám v obcích do 5 000 obyvatel a letošního
ročníku se zúčastnila, jak jsme již psali dříve i knihovnice z naší
obce, která se umístila na krásném 3. místě této soutěže. Ocenění
je udělováno hlavně za aktivní činnost v knihovnické a informační
oblasti. Dále také za podporu kulturního života v obci, spolupráci
s dalšími organizacemi obce a podporu čtenářství hlavně u dětí
a mládeže. Součástí programu bylo také předávání ocenění Drsný
MARK a pokřtění nové publikace Ďábel v knihovně.

Mgr. Bc. Michaela Maule



Milan Brynda
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Tabulka OP dospělých žáků Tabulka okresního přeboru starších

Podzimní zápasy fotbalového ročníku 2022/2023 jsou za svojí
polovinou. Dospělí fotbalisté mají před sebou poslední čtyři utkání
a starší žáci pět. Dospělým fotbalistům, hrající okresní přebor OFS
Děčín, se daří zatím pouze na vlastním hřišti, kde ještě neprohráli.
Na hřištích soupeřů však zatím nezvítězili, i když v některých
„venkovních“ zápasech soupeře i přehrávali. Chyběl ale kousek
štěstí. Největší porážku mužstvo utrpělo na hřišti v Horním Podluží,
kde vysoko prohrálo 7:1. V tomto utkání, po dobře odehraném
prvním poločasu, jsme na počátku druhého nezachytili nápor
domácích a dostali dva rychlé góly, které rozhodly o naší prohře.

Výsledky okresní přebor dospělých:
Šluknov B/ Lipová 4:1, Březiny – Šluknov B/Lipová 4:3, Šluknov B/Lipová – Krásná Lípa 2:1,
Union Děčín - Šluknov B/Lipová 2:0, Šluknov B/Lipová – Boletice n./L 7:0, Mikulášovice - Šluknov B/Lipová 2:1,
Šluknov B/Lipová – Jiříkov 4:3, Horní Podluží - Šluknov B/Lipová 7:1, Šluknov B/Lipová – Verneřice 2:1.

Výsledky okresní přebor starších žáků:
Lipová – Benešov n./Pl. 1:6, Březiny – Lipová 3:0, Lipová – Union DC 3:2, Modrá – Lipová 4:3,
Verneřice – Lipová 10:0, Lipová – Jiříkov/Šluknov 3:3 (PK 0:3)

Nejbližší domácí zápasy dospělých na hřišti v Lipové:
Ne 30. 10. 2022 - 14:00 SK Šluknov B/ Lipová - MSK Benešov nad Pl.
Ne 13. 11. 2022 - 13:30 SK Šluknov B/ Lipová - SK STAP-TRATEC Vilémov “B“

Nejbližší domácí zápasy starších žáků na hřišti v Lipové:
So 05. 11. 2022 10:00 - SK Skloluxus Lipová - TJ SK Markvartice
Ne 30. 10. 2022 10:00 - SK Skloluxus Lipová - FK Malšovice
Ne 06. 11. 2022 10:00 - SK Skloluxus Lipová - FK Česká Kamenice

Starší žáci ve svém okresním přeboru, ve kterém jsou nováčkem,
si nevedou špatně a pomalu si v této soutěži zvykají. Mají za sebou
slavnou výhru na UNION Děčín, remízu a prohru až na penalty
se silným mužstvem Jiříkov/Šluknov. Nevyhnuli se i tradičnímu
„nářezu“ ve Verneřicích. Myslím ale, že panuje spokojenost jak
s účastí na zápasech, tak na trénincích, do kterých se zapojují i děti,
které momentálně v mužstvu nehrají. Škoda, že v Lipové je ještě
hodně dětí, které by se zapojit určitě mohly….

Rk. Družstvo Záp. Skóre Body

1 SK STAP Vilémov "B" 9 41:14 26

2 TJ Spartak Jiříkov, z.s. 9 34:26 20

3 TJ Krásná Lípa, z.s. 9 31:18 19

4 FK Mikulášovice 9 21:23 17

5 TJ Čechie Horní Podluží 9 27:13 15

6 SK Šluknov B/Lipová 9 24:21 15

7 TJ Union Děčín - spolek 9 22:29 15

8 SK Slovan Jiřetín pod J. 9 28:26 13

9 SK Březiny z.s. 9 21:22 12

10 SK Velký Šenov 9 18:24 11

11 FK Dolní Poustevna 9 17:25 9

12 SK Verneřice z.s. 9 22:25 7

13 MSK Benešov nad Pl. 9 10:27 6

14 TJ Spartak Boletice n.L. 9 8:31 4

Rk. Družstvo Záp. Skóre Body

1 MSK Benešov nad Pl. 7 53:5 18

2 Jiříkov /SK Šluknov, 7 47:6 18

3 V. Šenov/Vilémov 6 45:4 18

4 FK Mikulášovice 7 21:6 18

5 SK Verneřice 7 49:5 16

6 FK Česká Kamenice 8 49:22 13

7 Březiny/ Boletice n.L., 6 7:7 9

8 SK Skloluxus Lipová 6 10:28 4

9 FK Jiskra Modrá 7 7:58 3

10 TJ Union Děčín 6 7:23 0

11 TJ Markvartice 5 6:30 0

12 FK Malšovice 6 2:109 0
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SPORT
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